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Pokračující růst: it-sa 2019 představí zabezpečení IT ve 
čtyřech veletržních halách 

 

 pozitivní ohlas: veletrh it-sa 2019 na rozšířené ploše 

 informace: rozsáhlý doprovodný program a Congress@it-sa na 

aktuální otázky IT security 

 inovace: UP19@it-sa dá zazářit startupům 

 

Nové platební modely, globální sítě výrobních řetězců a e-zdraví – digitalizace 

mění, jak žijeme a pracujeme. A nese s sebou nebezpečí. Kybernetičtí 

zločinci vybírají bankovní účty, zastavují montážní linky nebo si dokonce 

podmaňují zdravotnická zařízení. Jako veletrh v oblasti kybernetické 

bezpečnosti s největším počtem vystavovatelů na světě nabídne it-sa od 8. do 

10. října 2019 na norimberském výstavišti ucelené spektrum produktů a řešení 

pro lepší zabezpečení IT. Předchozí edice zaznamenala nová rekordní čísla: 

698 vystavovatelů1 a 14 290 odborných návštěvníků a manažerů 

s rozhodovací pravomocí. Letos poprvé it-sa obsadí čtyři haly, aby vyhověla 

dále rostoucímu zájmu. Doprovodný kongresový program Congress@it-sa 

začíná už den předem, a to i letos výročním zasedáním pracovníků 

spolkových zemí a obcí zodpovídajících za zabezpečení IT. Rovněž už 7. října 

se koná UP19@it-sa, druhá edice CyberEconomy Match-upu u příležitosti 

veletrhu it-sa. 

 

S dvojciferným růstem nyní ve čtyřech veletržních halách 

Už několik let zaznamenává it-sa dvouciferné tempo růstu co do účasti 

vystavovatelů a návštěvníků, a odráží tak razantní vývoj v oblasti zabezpečení 

IT. V průzkumu německé asociace pro IT security TeleTrusT o preferencích 

členských firem, pokud jde o veletrhy, se it-sa opět dostala na špičku. „Největší 

popularitě mezi německými výrobci řešení pro zabezpečení IT se v současné 

době těší it-sa v Norimberku a RSA v San Francisku,“ oznámila asociace 

                                                
1 Počty návštěvníků, vystavovatelů a výstavních ploch na tomto veletrhu se počítají a ověřují podle 

jednotných definic FKM – společnosti pro dobrovolnou kontrolu číselných údajů veletrhů a výstav. 
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v dubnu. Strmě nahoru směřuje také křivka udávající výstavní plochu 

rezervovanou zapojenými firmami. „Dnes, pět měsíců před it-sa 2019, už 

plocha stánků dosud přihlášených vystavovatelů přesahuje výsledek poslední 

akce,“ uvádí Frank Venjakob, výkonný ředitel veletrhu it-sa ve společnosti 

NürnbergMesse. Na it-sa 2019 bude předchozí konstelace hal rozšířena 

o halu 11.0, aby bylo možné realizovat požadovanou plochu stánků. 

 

Atraktivní program veletrhu, fór a kongresu 

Rýsují se první zlaté hřeby it-sa 2019. Stejně jako v předchozích letech 

nabídne Startup@itsa mladým firmám speciální prezentační plochu za 

atraktivních podmínek. Společná veletržní prezentace IT security firem 

z Baskicka je prvním zahraničním společným stánkem, který už byl na it-sa 

2019 potvrzen. Program otevřených fór přiláká i v letošním roce kolem 

350 očekávaných přednášek. V každé hale se budou konat četné krátké 

přednášky vystavovatelů, které osvětlí otázky zabezpečení IT z pohledu 

managementu a technologií. K vrcholům budou patřit položky programu, které 

jsou označeny jako „it-sa insights“ – produktově neutrální přednášky a diskuze 

expertů z asociací a organizací, jakož i „mezinárodní fórum“ jako ryze 

anglickojazyčné přednáškové pódium. Mezi příspěvky na fórech budou mít 

zvláštní místo také právní otázky a trendy v oblasti bezpečnosti IT, jako je 

využití umělé inteligence a zabezpečení IT pro čtvrtou průmyslovou revoluci 

a kritické infrastruktury. Doprovodný kongresový program bude zahájen 

7. října. Výzvami pro manažery v oblasti zabezpečení IT se bude zabývat 

několik akcí zaměřených na různé aspekty kybernetické bezpečnosti. Výroční 

zasedání pracovníků spolkových zemí a obcí zodpovídajících za zabezpečení 

IT opět učiní Congress@it-sa významnou informační platformou pro odborníky 

ve veřejné správě. 

 

CyberEconomy Match-up jde do druhého kola 

Den před veletrhem it-sa na UP19@it-sa nastoupí dvanáct startupů z oblasti 

zabezpečení IT, aby stručnou prezentací přesvědčily potenciální investory. Na 

CyberEconomy Match-Upu pro začínající firmy a tvůrce se může prezentovat 

ten, komu se předtím podaří přesvědčit odbornou porotu. Ta hodnotí celkový 

balíček složený z nabídky, firmy a prodejní a marketingové strategie. Vítěz 

ceny UP19@it-sa Award obdrží individuální koučink a mentoring od Digital 
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Hubu Cybersecurity a bavorského IT Security Clusteru. Přihlášky jsou 

otevřené do 9. srpna na adrese www.it-sa.de/en/up19. 

 

Informace o přihlašování a odborné porotě UP19@it-sa: 

www.it-sa.de/en/up19 

 

Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse 

Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení prokazatelným 

know-how. Na akcích jako Enforce Tac (odborný veletrh zaměřený na law 

enforcement), it-sa, it-sa Brazílie a it-sa Indie (odborné veletrhy kybernetické 

bezpečnosti), FeuerTRUTZ (odborný veletrh preventivní požární 

bezpečnosti), Perimeter Protection (odborný veletrh zaměřený na ochranu 

otevřených areálů), FIRE & SECURITY INDIA EXPO, ale také U.T.SEC – 

Unmanned Technologies & Security se setkává přibližně 1600 vystavovatelů 

a cca 41 000 návštěvníků z celého světa. Další informace na: 

www.nuernbergmesse.de/security 

 

Kontaktní osoby pro média 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 911 860 683 23 

F +49 911 860 612 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na: 

www.it-sa.de/en/news 

 

Sledujte veletrh it-sa na Twitteru, LinkedInu a YouTube! 

 

 

@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


